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KRISLAI
Paskutinis mėnuo. 
Principo reikalas. 
Kodėl ne kitur?
Socialistų tarpe. ♦ ' 
Sunki padėtis pasunkėjo. 
Nė iš vietos!

Rašo A. Bimba

I Jie jau traukiasi...
Britai-francūzai 
pradėjo evakuotis

Brownell jau sako., kad

Valdžia kausianti
Clintono rasistus

Visi turėkime mintyje, kad 
gruodis yra paskutinis šio 
Laisvės vajaus mėnuo. Laiko 
jau labai mažai. O dar negali
me džiaugtis “kalnus n u ver
tę”.

Tiesa, vajus eina vidutiniai 
' — gal geriau, negu buvo tikė

tasi, bet galėtų būti dar ge
riau. Todėl pasispauskime 

■ ' paskutinėmis vajaus savaitė
mis.

Kiekvienas laisvietis kvie
čiamas pagalvoti, kaip ir kuo
mi jis bei ji galėtų dar pasi
darbuoti. Gal gali užrašyti 
Laisvę savo giminei ar pažįs
tamų] ? Gal norėtum Laisvę 
siuntinėti saviškiams Lietu
von? Gal gali doleriu kitu 
šiaip dienraštį paremti ?

* * •*
Kodėl vengrai nenori, kad 

Jungtinės Tautos * kištųsi į jų 
šalies vidujinius reikalus?

Ogi todėl, kad čia yra pa
liečiamas labai svarbus princi- 
po klausimas. Jungtinių Tau- 
tų čarteryjė griežtai ir aiškiai 
pasakyta, jog jos neturi teisės 
kištis į jokius savo narių vidu
jinius reikalus.

K artą tą principą sužalo
jus, kur busjgalas?

Aną dieną smarkios riaušės 
buvo Indijoje. Kodėl nebuvo 
siųsti Jungtinių Tautų stebė
tojai ir tyrinėtojai?

šiuo tarpu Kuboje verda su
irutė, kraujas liejasi. Kodėl 
niekas nereikalauja Jungtinių 
Tautų tėmytojų?

Arba, pavyzdžiui, suirutė 
mūsų šalies pietinėse valstijo
se5 bal/ieji chuliganai siautė
ja, negrai neprileidžiami prie 
demokratinių teisių, nesiskai
toma su Aukščiausiojo teismo 
nuosprendžiu dėl mokyklų 
integracijos. Ar nebūtų gražu, 
kad čia įsimaišytų Jungtinės 
Tautos ir dalykus sutvarkytų ?

Bet niekas Jungtinėse Tau
tose tokios propozicijos nesiū
lo.

k Prancūzai skerdžia žmones 
^siaurinėje Afrikoje. Bet jie 
piestu stoja prieš Jungti n iii 
Tautų kišimąsi, net buvo pasi
braukę iš asamblėjos.

Šitaip dalykams stovint, 
vengrai turi teisę neįsileisti į 
savo žemę neprašytų “tvark
darių”. 

* * • ♦
j ■ Ne vien tiktai komunistai 

turi savo bėdų. Jų pilna ir pas 
brolius socialistus. Jų interna
cionale šiomis dienomis kilo 
aštriausias pasidalinimas. In
ternacionalo komitetas pa
smerkė britų, francūzų ir iz
raeliečių agresiją prieš Egip
tą. Prancūzai ir izraeliečiai 
socialistai yra labai įsižeidę ir 
pasipiktinę.

Britai socialistai smerkia 
agresiją, francūzai socialistai 
th agresiją praveda!f

*;'■< Toks pasidalinimas, tokia 
^painiava.

Tokie jau laikai: visur vis
kas verda, kunkuliuoja, rūgs
ta ir garuoja.

Beit ir gerai. Tas juk paro
do, kad pasaulis nestovi ant 
vietos. Nors labai baisu, bet 
smagu ir džiugu gyventi to
kiais laikais. Ar ne?

‘ Port Saidas. — Norom 
nenorom britai ir francū
zai jau. faktinai pradėjo ap
leisti Egiptą. Dar - nežinia, 
ar jie planuoja taip jau 
sklandžiai , ištraukti savo 
jėgas dviejų savaičių bėgy
je, kaip žada, o gal ras prie
kabių ir bandys dalį savo 
jėgų palikti, bet vienaip 
ar kitaip — kai kurie jų 
daliniai jau siunčiami na
mo.

Patys britų ir francūzų 
eiliniai kariai labai paten
kinti. Tarp jų girdisi vienas 
sentimentas: “Kalėdomis 
būsime namie!” Eiliniai ka
riai iš pat pradžios nerodė 
didelio entuziazmo būti E- 
gipte. Bet ankštieji kari
ninkai nusivylę ir susikrim
tę. Jie jaučia, kad smūgis 
suduotas jų prestižui. Port 
Saide virš dviejų tūkstan
čių britų ir francūzų karių 
jau sėdo į laivus ir išplau
kė.
Į. Port Saidą atplaukia 

britų Čunardo linijos1 dide
lis keleivinis laivas Franco
nia, kuris gali išvežti - apie 
1,000 kariu.

Boikotas Port Saide
Nors Jungtinių Tautų 

kariai (danai, norvegai, ju
goslavai ir kiti) jau prie 
Port Saido ir perims miesto 
administraciją šio mėnesio 
15 dieną, britai ir francū
zai tuo tarpu tebebūna 
mieste. Bet prieš juos pra
vedamas griežtas, boikotas. 
Visos Port Saido krautuvės 
uždarytos ir egiptiečiai ne
parduoda nieko britams ar
ba francūzams. Atsisakoma 
j ie m s patarnauti. Keli 
krautuvininkai, kurie ban
dė paslapčia prekiauti 
okupantais, gavo įspėjimus

Angliškojo “Daily Worke- 
rio’’ ekonominė padėtis sunki, 
kritiška. Laikraščiui,t mątyt, 
pradeda kenkti tos begalinės 
diskusijos apie Vengriją. Joks 
judėjime pasidalinimas spau
dai neišeina ant gero. Ta tiesa 
seniai visiems gerai žinoma. .

O svarbu anglišką pažangų 
dienraštį išlaikyti.

* * # 1

šiomis dienomis sukako ly
giai metai nuo AFL ir CIO 
susivienijimo..

Kokie rezultatai? Per daug 
kuo džiaugtis ir didžiuotis ne
tenka. Suvienytos organizaci
jos biurokratai perdaug įsivė
lę į niekinimą komunistų, o 
beveik nieko neveikia dėl or- 
g a n izavimo neorganizuotų 
darbininkų. Kalba daug, o 
veikia mažai.

Pasirodo, kad per šiuos išti
sus metus suvienyta organiza
cija nepaaugo nariais nė viė- 
nu šimteliu tūkstančių. Tai 
didžiausias skandalas. O or
ganizuoti neorganizuotus dar- 

Ibininkus progų visur pilna. Ir 
valdžia kol kas netrukdo. Nė
ra jokio pasiteisinimo. Kaltas 
tiktai lyderių apsileidimas ir 
nepaisymas . tos svarbiausios 
problemos.

nuo nacionalistų, ir baigė 
tą prekybą ant greitųjų.

Entuziazmas Kaire
Egipto sostinėje Kaire 

viešpatauja nemenkas, en
tuziazmas. Laikraščiai “Al- 
Gomhouria” ir “Al Mišri” 
sako, kad britai gavo tokį 
sunkų smūgį, kad tai tikrai 
britiško imperializmo kaip 
pasaulinės jėgos galas. 
Nasseris sakė radijo kalbo
je, kad po britų-francūzų 
pasitraukimo iš Suezo, 
egiptiečiai reikalaus, kad 
Jungtinių Tautų karinės jė
gos trauktųsi link Egipto-
Izraelio sienos, o Suezo ka- f 
nalas būtų paliktas Egip
tui. Bet galimas dalykas, 
kad Jungtinės Tautos pa
dės Egiptui apvalyti kana
lą. Jeigu taip, tai tame 
darbe galės dalyvauti Jung
tinių Tautų laivai, išski
riant britų ir francūzų.

Sunkoka padėtis 
lenku kasyklose

Varšuva. — Lenkijos ko
munistų vadas Gomulka 
kalbėjo Katowice dideliame 
angliakasių mitinge. Jis sa
kė, kad naujosios vadovy
bės nusistatymas yra ne
slėpti tikros padėties nuo 
darbininkų, o vietoje to, tar
tis su , jais apie padėtį, in
formuoti juos, išaiškinti 
jiems viską, kad jie patys 
žinotų, kokių priemonių im
tis. Jis jiems sakė, kad Len
kijos anglies kasyklose per 
paskutinius kelerius metus 
vystėsi krizė ir dabar padė
tis sunki, kad pagaminama 
žymiai mažiau ąnglies, ne
gu reikalinga fabrikams.

Jeigu artimu laiku nebus 
iškasta daugiau anglies, sa
kė Gomulka; tai eilė fabri
kų turės sustoti.

Gomulka sakė, kad ang
liakasiai yra Lenkijos pro
letariato nugarkaulis. Jis 
ragino juos suprasti padė
tį, pasispausti ir tiekti 
kraštui daugiau anglies. 
Gomulka sakė, > fkad biurę- 
kratinių kasyklų vedėjų ša
linimas yra geras; dalykas, 
bet kai kuriose kasyklose 
tas per dedama. Vietomis 
nepašalinti inžinieriai -ir 
vedėjai, prieš kuriuos kai 
kurie angliakasiai turi kai 
kuriuos nusiskundimus, bi
jo nusileisti į kasyklas, nes. 
jiems gresia būti sumuš
tiems. Gomulka ragino mai- 
nierius disciplinuotis, pra
vesti reformas tvarkingai, 
be anarchijos.

Varšuva. — Lenkijos vi
daus reikalų ministras 
Wladyklaw Wicha sakė, kad 
niekad daugiau nebus leis
ta slaptajai policijai maišy
tis į krašto politinį gyveni
mą.

Gavimui Naujų Skaitytojų

LAISVES VAJUS
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1 d. 1957.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
• Punktai

S. Penkauskas—J. Blažonis,
Lawrence-Lowell, Mass............................... 3400

Waterburio vajininkai ...................................... 2820
Philadlelphijos vajininkai .. . . ............................. 2680
Elizabetho vaĮjininkai ................   2046
Hartfordo vajihinkai ........................................ 2392
Worcesterio vajininkai ........................... 2210
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass......................... 1940
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore, Md........ 1700
Pittsburgh© vajininkai ............... ‘...........  1400
Brooklyn© vajininkai ...................     1364

Harrisono vajininkai ........ 1180
So. Bostono vajininkai ..... 1140
L. Prūseika, Chicago, Iii. '1064
Rochestei’id vajininkai ........
Norwoodo vajininkai .....*....... 800
LLD Moterų kUopa,

Binghamton, N. Y........ 785
Newarko vajfn’inkai ............ 764
A. Apšegiene, Auburn, Ma. 748
P. Beeis—M. Adomohis,

Great Neck?, N. Y. ...... 720
Chester, Pa............................. 620
L. Tilvvick, Easton, Pa.......... 520
J. Patkus, New Haven, Conn. 464
Vera Smalstis, ^Detroit, Mich. 400

Prašome pasiskaityti laiškelį. “Worcester, Mass.— , 
Mano gerų senų, draugų prenumėtata baigiaši, tai yra' 
Savickų, gyvenančių New Britain, Conn. Jinai seniai 
sirguliuoja, o jis mažai uždirba. Jie abu myli’ skaityti. 
Galimas daiktas, kad yra labai daug tokių senesnės mū
sų kartos draugų, tai mes, draugučiai, kurie išgalima,

(Tąsa 4-tam pusi.)

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Port Saidas. — Minios e- 
giptiečių susirenka Port 
Saido gatvėse ir su juokais, 
švilpavimais bei baubimais 
“išlydi” britus ir francū- 
zus, kurie važiuoja uostan, 
kad išplaukti namo...

Jungtinės Tautos. — 54- 
iais balsais prieš 10 nubal
suota reikalauti iš Vengri
jos, kad ji duotų atsakymą 
dar prieš šį penktadienį, ar 
įsileis J. T." stebėtojų komi
siją. Eilė valstybių susilai
kė nuo balsavimo.

Jugoslavija įgręžins Vengrijon 
dalį jon perejusiij pabėgėliu

Belgradas. — Jugoslavi
jos valdžia susitarė su Ven
grijos valdžia grąžinti pa
bėgėlius, kurie neramumų 
metu iš Vengrijos pasienio 
sričių perėjo Jugoslavijon. 
Manoma, kad Jugoslavijon 
perėjo apie 1,000 vengrų,, 
kurie dabar laikomi tam ti
kroje Stovykloje Slovėnijo
je, Ptuj srityje.

Jugoslavai sako, kad Ven- 
grijon bus grąžinami tik 
tie, kurie savanoriai npri 
grįžti, — ir didelė dalis to 
nori. Jugoslavijon' nebėgo 
reakcininkai, kaip tai Aus- 
trijon, sako Belgrado spau
da, o darbininkiški elemen-

Clevclando vajininkai .......... 380
Patcrsono vajininkai ......... 380
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa................. 340
V. Kvetkas,

Cambridge, Mass............ 280
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 220 
A. Navickas, Haverhill, Mass. 200 
A. • Valinčius, Pittston, Pa> '180 
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 180 
Stamford, Conn......................... 160
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa. 156 
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass.......... 120
C. K. Urban, Hudson, Mass. 80
Cliffside Park, N. J........... 80
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. 76

Londonas. —7 Britų Įta
riai, kurie aplaidžia Egiptą, 
vyksta ne namo, o į kitą 0- 
kupavimo vietą: Kiprą. Per 
praeitą mėnesį kipriečiai 
nacionalistai nukovė 34 bri
tus.

Budapeštas/ — Valdžios 
radijas skelbia, kad moterų 
delegacijos padėjo vainikus 
prie Vengrijos nežinomo 
kareivio kapo paminklo. 
(AP sako, kad apeigų me
tu įvyko incidentas ir tary
binis karininkas pašovė 
vienos demonstrantės ko
ja.) •.

tai, kurie dabar nori ^grįžti 
ir darbuotis kartu su - Ka
daro valdžia. .• '•

Jugoslavijos komunistų 
santykiai su V e n g r i j o s 
premjeru Kadaru draugiš
ki, nors ne tokie šilti, kaip 
kelios savaitės atgal. ♦ Savo 
garsioje kalboje, .kurią Tito 
pasakė Puloje, jis smerkė 
Nagy kaip svyruojantį silp
navali, kuris leido reakci- v,
ninkams imti viršų, vadino 
Kadarą ir jo draugus “ge
riausiais Vengrijos komu
nistų elementais.” Mano- 

|ma, kad nors Nagy tada

gyventi po priežiūra savo 
namuose Budapešte. Jugo
slavus įerzinęs faktas, kad 
Nagy tapo suimtas.

Vengrijos spauda sako, 
kad Nagy dabar gyveria va-

buvo radęs prieglaudą Ju- sarvietėje netoli Bukarešto, 
goslavijos ambasadoje, pa- Rumunijoje.

Bet KKK ginklavimasis 
dar vis netyrinėjamas

Washingtonas. — Gene
ralinis prokuroras Brown
ell po ilgo atidėliojimo ir 
svyravimo paskelbė, kad fe
deralinė valdžia p r adės 
žingsnius prieš rasistinius 
riaušininkus, kurie nelei
džia integruoti Clintono 
(Tennessee valstijoje) vi
durinę mokyklą. Kaip ži
nia, riaušininkai ten buvo 
uždarę mokyklą mokslo me
tų pradžioje. Paskui turė
jo nusileisti ir mokykla 
pradėjo funkcionuoti nor-Į 
mališkai, su negrais ir bal
tais vaikais, bet dabar mo
kykla vėl uždaryta, nes ra
sistai atnaujino riaušes ir 
negrų mokinių puolimą.

JAV prokuroras ir FBI 
agentai įsimaišys Į. reikalą, 
sakė gen. prokuroras Brow
nell.

Edeno ateitis 
labai miglota
Londonas. — Konserva

torių' ; tarpe auga jausmas, 
kad premjeras Edenas tu
rės atsistatydinti. Sakoma, 
kad veikiantysis premjeras 
Rab-Butler smarkiai dar
buojasi užkulisiuose, kad 
Edeną išstumti. Kaip ži
nia, Edenas tuo tarpu ilsi
si Jamaicoje, Britanijos 
Vakarų Indijoje. •

Finansų reikalu minis
tras Harold Macmillan pa
skelbė, kad krašto aukso ir 
dolerio rezervas nukrito ant 
$279,000,000, kad už ta nu- 
kritimą didele dalimi - atsa
kinga krizė Suezo kanalo 
srityje ir invazija.

Daugelis konservatorių 
jaučia, kad Edenas padarė 
didelę klaidą pradėdamas 
invaziją. Iš kitos pusės yra 
30 toriškų parlamento de
putatų, kurie jaučia, kad 
padaryta didžiausia klaida, 
nusileidžiant Jungt i n ė m s 
Tautoms ir baigiant veiks
mus Egipte.
•• Jeigu konservatoriai nu
tars atsikratyti Edeno, jie 
mandagiai pareikalaus iš 
jo, kad jis atsistatydintų, 
ką jis būtų priverstas pada
ryti. Bent taip dalykus nu- 

;mato geriausiai informuoti 
j stebėtojai. ragino vengrus, prie sukili

mo ir tuomi prisidėjo prie 
| Havana. — Kubos vai- kraujo praliejimo. Užsienio 
j džios kariuomenė dar veda reikalų ministras Von 
kovas prieš sukilėlius, sako ■ Brentano sako, kad Vak.

Vokietijos valdžia dabar 
praveda tyrinėjimą šiuo 
reikalu.

Havanos radijas.

tys jugoslavai norėjo jo at
sikratyti ir taip susitarė su 
Kadaru, kad jam bus leista

Rasistai sumušė kunigą
Kelios dienos atgal bap

tistų kunigas Paul W. Tur
ner bandė atlydėti mokyk
lon šešis negrus mokinius. 
Rasistai užpuolė jį ir sumu
se. Bet mokiniai Įėjo mo
kyklon. Tada keli balti mo
kiniai, rasistų . sukiršnti, 
metėsi mušti negrus. Jie 
taipgi sumušė baltą moky
toją, kuris bandė mokinius 
negrus ginti. Mokyklos di
rekcija tada visai uždarė 
mokyklą.

Clintono miestelis turi 
apie 4,000 gyventojų. Vi
durinė mokykla turi apie 
800 mokinių, tik 12 jų yra 
negrai. Bet ir tų rasistai 
stengiasi neprileisti.

Kukluksų ginklavimasis
Tuo tarpu, kai generali

nis prokuroras žada 'imtis 
šiokių tokių žingsnių prieš 

’Clintono rasistus mokyklos 
reikalu, jis iki šiol dar nie
ko nepadarė apie KKK 
ginklavimąsi. / Kelios savai
tės atgal Walter Winchell 
per' savo televizijos progra
mą apklausinėje vieną mas
kuotą rasistinių kukluksų 
vadovą. Tas KKK-ietis 
jam sakė, kad kukluksai 
ginkluojasi, kad pastoti in
tegracijai kelią. Jis net pa
sakojo, kur, kokiose ginklų 
krautuvėse, jie gauna gink
lus. Jis taipgi sakė, kad 
daugelyje vietų Georgijuje 
ir kitose pietinėse valstijo
se prie KKK priklauso išti
si policijos departmental, 
valdininkai, mokytojai, 
pareigūnai.

KKK yra organizacija, 
kuri randasi* ant irenerali- 

( nio prokuroro subversyvių 
organizacijų sąrašo. KKK 
vadas per televiziją, milijo
nams girdint jo žodžius, gy
rėsi, kad ginkluojasi prieš 
valdžios nutarimus baigti 
segregaciją. NAACP reika
lauja, kad valdžia imtųsi 
žingsnių ir tuo reikalu.

Socialdemokratai sako, 
kad Amerikos radijas 
kiršino prie sukilimo
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos socialdemokratai sa
ko, kad amerikiečių Free 
Europe radijo stotis, kuri 
veikia Vokietijoje, atvirai

Delį. — Kinijos premje
ras Čou En-lajus dabar 
Madrase. Jį visur sutinka 
vėliavos su užrašais “Hin
di chini bhai bhai” — indai 
ir kinai broliai. ,________
~ ORAS NEW YORKE 
šaltoka, labiau apsiniaukę

I
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čianti dabartinę padėtį Lie
tuvoje; jis minėjo, žinoma, 
ir netolimą praeitį.

Negalėdami visą A. 
Sniečkaus kalbą išspaus
dinti, mes čia paduosime 
tik kai kurias iš jos ištrau
kas.

! Išžudė daugiau kaip 
300,000 gyventojų, sako 
A. Sniečkus

...Lietuvių tauta, kuri il
gus metus vilko sunkų im
perialistinės vergovės ir fa
šistinės diktatūros 
puikiai supranta, 

, mirtino pavojaus 
;doje buvo atsidūrusi veng
rų 4auta. Iš mūsų atminties i

rezultatus. Tačiau tam Ųk- 
ra dalis užkietėjusių bandi
tų ir jų talkininkų iš išn&i$ 
dotojų tarpo nesiliovė tero
rizavę darbo žmones. Ban
ditai žudė darbo valstiečius, 
moteris ir net mažus vai
kus. Reikėjo apsaugoti Lie
tuvos darbo žmonių ramų 
darbą. Lietuvos darbo žmo
nėms aktyviai remiant, bu
vo likviduotas banditinis 
pogrindis. Tačiau šioje ko
voje buvo padaryta ir klai
dų. Nemaža žalos padarė • 1 1 • • • 1 • 1 • 1

tenkinimu galime pažymė- paruošė tik 125 specialis
ts kad broliškoje Tarybų tus, o Tarybų valdžios me- 
Bialtaiusijoje šiais metais tais Žemės ūkio akademiją 
buvo atidarytos mokyklos 
lietuvių dėstomąja kalba. 
Šiemet panaikintas mokes
tis už mokslą viduriniųjų 
mokyklų vyresnėse klasėse, 
vidurinėse specialiose ir 
aukštosiose mokyki ose. 
Dauguma aukštųjų ir vidu
rinių specialiųjų mokyklą 
moksleivių aprūpinami val- 
stybinėinis stipehdijoihisz 
Tarybiniam jaunimui pla
čiai atidarytas kelias į vi
sas socialistinio gyvenimo 
ši'itiš...

Lietuvių tauta sėkmingai 
vysto savo nacionalinę kul
tūrą, kuri yra neatskiriama 
bendros socialistinės Visuo
menės kultūros dalis.Tary- 

kaimą. Didelę paramą Lie- bu lietuVos kultūra vystosi 
tuvos žemės ūkiui teikia ta- marksizmo - leninizmo pa- 
r y b i n ė valstybė. Pavyz-1 grindų, 
džiui, šiais metais respubli
kos žemės ūkis gavo 1,798 
traktorius, 208 ekskavato
rius bei buldozerius ir kitų 
žemės ūkio mašinų.

Valstybei padedant pra-

turės statoma prie Nemuno 
Kauno hidroelektrinė...
Apie žemės ūkį

Keliant medžiaginę dar
bo žmonių gerovę, didelis 
vaidmuo tenka žemės ūkiui. 
Žemės ūkio klausimai visą 
laiką yra partinių ir tary
binių organų dėmesio cent
re.

Lietuvos kolūkiečiai savo 
pasiryžimu ir didvyrišku 
darbu, nugalėdami didelius 
sunkumus, pasiekė įžymius 
laimėjimus, stiprindami vi
suomeninį ūkį, keldami kol
ūkinę gamybą. Šiandien ko
lūkiuose dirba šimtai pir
mininkų, kurie partijos 
kvietimu išvyko dirbti Į

VISGI PASITRAUKS! '
BRITANIJOS IR FRANCŪZIJOS valdžios viešai ir i

oficialiai paskelbė, kad jos ištrauks savo ginkluotąsias 
jėgas iš Egipto žemės. Ir tai esą bus padaryta' tuojau. 1 
Kai kurie sako, kad su Naujaisiais. Metais Egipto že
mėje francūzų ir anglų ginkluotųjų jėgų nebeliks.

Matysime, kaip ten bus.
Beje, britų valdžia “pataria0 ir Izraeliui, kad jis 

ištrauktų savo kariuomenę iš Gaza srities, kurią Izrae
lio valdžia jau pradėjo savintis. Bet Gaza sritis, sako 
britai, neturėtų tuojau būti grąžinta Egiptui—ten, gir
di, turėtų būti Jungtinių Tautų jėgos; jos turėtų tą sritį 
valdyti. Kodėl toks siūlymas, mums neaišku.

Gazos sritis priklauso Egiptui, kaip ir Sinajaus sri
tis. Gazos srity, beje, yra daugiau kaip 200,000 arabų dar neišdilo sunkūs hitleri- dėta plačiu mastu spręsti 
tremtinių, išvytų iš Izraelio. Jų padėtis yra baisi ir ’ ” 1
jais šiandien mažai kas tesirūpina!

Anglai su francūzais pradėjo karą prieš 
prieš penkias savaites. Jie užmušė nemaža egiptiečių, elektrines ir tiltus, sunaiki- 
jie sunaikino daug Egipto žmonių turto, apgriovė mies- įimtus pramones |V,MV 
tus, paliko tūkstančius žmonių be pastogės. Jie užvertė nh], išvežė į Vokietiją daug!mes. Tuo tikslu šiemet su- 
Suezo kanalą, kurio dabar nebegalima naudoti laivybai. Įrengimų. Pr j" 
Jie atliko baisius darbus. Ir visa tai darė imperialist!- gumas sumažėjo < 
niais sumetimais. Jie manė, kad šis jų žygis pilnai pa- kaip dviem trečdaliais paly- metų

* « • • . • v • 1 • 1 —• » ■ **** ’ 4- • »<• 1 r v»i v\ 1 zn ’ 1vyks, nes pasaulis į tai mažai kreips dėmesio.
Bet atsitiko kitaip: pasaulis sujudo, pradėjo protes. 

tuoti, reikalaujant, kad kuo veikiausiai mūšiai būtų su
laikyti. Ir agresoriai buvo priversti nusileisti!

ju.ngą, 
kokio 

akivaiz-

nes okupacijos metai. Vo- tokia rimta Lietuvos žemės 
.kiškieji grobikai susprog- ūkio problema, kaip melio- 

Egiptą dino stambiausias Lietuvos racijos darbai. Numatyta
■ per penkmetį nusausinti 

įmo- • G30 tūkstančių hektarų že-

Suezo kanalą, kurio dabar nebegalima naudoti laivybai. Įrengimų. 1 ramones paje-, kurtos 5 naujos mašinų me- 
1 daugiau | lioracijos stotys, o iki 1957 

1 balandžio mėnesio 
! ginti su prieškariniais me-j bus sukurtos dar penkios, 
tais. Hitlerininkai nunioko- ^įų plotų nusausinimas įga- 
jo ir Lietuvos ūkį. Vokiečių į fins Lietuvos kolūkius žy- 
šeimininkavimo metais gaL,miai ‘ pakelti žemės ūkio

įvijų skaičius respublikoje j produkcija, atskleis naujas
Izraelitai, anglai ir francūzai, pradėdami agresiją sumažėjo 41 proc., ’ *• ” 1 ‘

prieš Egiptą, manė, kad tos šalies valdžia tuojau žlugs, 42 proc., kiaulių 
kad jiems pavyks sudaryti tokią Egiptui valdžią, kuriicentųt.
būtų jiems, agresoriams, paklusni, kuri darytų viską, Vokiškieji fašistai su lie-

pa-
būtų jiems, agresoriams, paklusni, kuri darytų viską, 
ko jie nori. Bet, taip neišėjo. Egipto žmonės, užpulti, tuviškųjų nacionalistų 
didvyriškai kariavo ir stovėjo su savo valdžia. Jgalba vykdė masines žudy-

Na, tai kas dabar? į nes, užliejo Lietuvos žemę
Dabar agresoriai, turės iš Egipto žemės trauktis di- kraujo^ upėmis. Hitlerinin- 

džiausioje sarmatoje. Be to, jie labai sukiršijo ne tik kai nužudė Lietuvoje dau- 
pasaulio, o ir savo žmones. Jie pridarė daug nuostolių giau kaip 300,000 taikių gy
nė tik Egiptui, o ir sau: Anglijos ir Francūzijos žmo
nėms stokuoja gazolino, stokuoja daug kitų reikmenų, 
ir vis dėl agresijos Egipte!

Nuostolius, kuriuos agresoriai padarė savo arabiš
kais žygiais/-turės padengti Egipto, Francūzijos, An
glijos ir Izraelio žmonės. O tie nuostoliai bus dideli.

SUIMTI JI!
KAž KOKS LABAI pakvaišęs, asmuo, anot New 

Yorko policijos, daro bombas ir jas deda į kai kurias 
viešas vietas. Bombos eksploduoja ir padaro daug nuo
stolių.

Tik prieš keletą dienų viename Brooklyno kino te* 
atre padėta bomba eksplodavo ir sužeidė šešis asmenis.

Policija sako, kad nuo 1940 metų iki pastarųjų dienų 
New Yorko didmiesty, viešosiose vietose, buvo padėta 
net 20 panašių bombų. Policijos, viršininkas Kennedy 
sako policijai: suraskite piktadarį ir suimkite; tą, ku
ris tai padarys, aš gražiai1 apdovanosiu.

Na, ir dabar ieškoma to piktadario. Būtų gerai, 
kad jis būtų surastas ir padėtas ten, kur priklauso. Su 
bombų dirbimu ir svaidymus!, sužeidžiant nekaltus žmo
nes, nėra juokų.

Anksčiau ar vėliau tas piktadarys bus suimtas. Vis
gi bus įdomu, kas jis toks do vienas: ar labai gudrus 
ar labai durnas?

LENKIJOS KOMUNISTAI
.. ŽINIOS Iš VARŠUVOS skelbia, kad tos šalies Dar- 
bininkų (komunistų) partija sumažės narių skaičiumi.

Šiandien Lenkijos komunistų partijoje yra apie 1,- 
500,000 narių. Tai didelė partija, feet jon yra įsiplaku- 
šių visokių “negerų elmentų”—per daug plačiai buvo 
atdaros partijos durys, pro; kurias prasiveržė į vidų vi
sokių karjeristų.

Pirmiausia ši partija rengiasi sumažinti savo na
riams, užimantiems atsakingas vietas valdžioje ir vi
sokiose organizacijose, algas. Sakoma, kai kurie parti
jos funkcionieriai, būdami valdžioje ir kai kuriose ki- 

, tose įstaigose užimdami atsakingas pareigas, ima po 
dyi, po tris algas, kurios siekia net keliasdešimt tūks
tančių zlotų mėnesiui. Tai bus panaikinta. ___
kiekvienam asmeniui vienos algos, nežiūrint, kiek jis 
turi atsakingų darbų.

: ventoj ų. Lietuvių tautai 
grėsė visiško sunaikinimo 
pavojus.

Štai kodėl lietuvių tauta 
karštai pritaria vengrų 
tautai, kovojančiai prieš 
fašizmo pavojų. Vengrijos 
darbo žmonės neleidžia vi
daus ir užsienio kontrrevo- 
liucijai sutrypti savo di- 

Idžiųjų socialistinių iškovo
jimų, neleidžia atkurti ša
lyje nekenčiamos buržuazi
nės - dvarininkiškos san
tvarkos...

Apie Lietuvos pramonės 
augimą

Tarybų valdžios » metais 
iš pagrindų pasikeitė ir 
Lietuvos ekonomika. Dabar 
Lietuva jau hebe ta, kokia 
ji buvo prieš 16 metų. Šian
dien mūsų respublika turi 
gerai išvystytą į 
Nuolat auga darbininkų 
klasė, kyla darbininkų kva
lifikacija, jų vaidmuo res
publikos gyvenime. Iš viso 
po karo Lietuvoje pastaty
ta daugiau kaip 300 pramo
nės įmonių. Per penktąjį 
penkmetį bendroji pramo
nės’ produkcijos apimtis 
respublikoje išaugo dau
giau kaip pustrečio karto 
ir beveik 5 kartūs viršija 
1940 metų lygį. Mūsų res
publikos pramonė pasta
ruoju metu žymiai padidino 
mašinų ir padargų gamybą 
žemės ūkiui.

Respublikos pramone 
turi puikias augimo per- 

, Naujame penk
metyje Lietuvoje bus pa
statyta eilė naujų stambių

arklių— plačias galimybes sparčiai 
60 pro- kelti kolūkių ekonomiką ir 

kolūkiečių gerovę. Tokio 
masto melioracijos darbai 
galimi tik socialistiniame 
kaime. 'Prisiminkime, kad 
buržuazinėje Lietuvoje per 
dvidešimt metų buvo įvyk
dyti uždaro drenažo darbai 
tiktai 12,000 ha plote, tuo 
tarpu kai vien tik per šių 
metų 10 mėnesių buvo at
likta uždaro drenažo darbų 
14,000 ha plote.

Tiesa, per pastaruosius 
dvejus metus žemės ūkio 
darbai Lietuvoje buvo at
liekami nepalankiomis me
teorologinėmis sąlygomis. 
Visi atmena 1954. metų lie
tingą rudenį ir sunkias 1955 
metų sąlygas. Tai -negalėjo 
neigiamai neatsiliepti mūsų 
žemės ūkiui. Tačiau 1956 
metai, nors ir nelengvi, tei
kia dideles viltis toliau vys
tant žemės ūkį...
Jaunimas, kultūra, 
mokslas

Tarybų valdžios metais iš 
esmės pasikeitė Lietuvos 
jaunimo padėtis. Didesnė 
mūsų jaunimo dalis šian- 

pramonę. dien .jau nebeprisimena, ir

Užteks KPektyvas.

'Tuo būdu, sakoma, karjeristai, asmenys, esą parti- Į Samyklų- Didžiausią reikš- 
dėl to, kad “gauna daugiau uždirbti,b patys iš , jos m<* respublikos ekonomikaijoje dėl to, kad “gauna daugiau uždirbti/’

eilių pasitrauks. Pasiliks tik tie, kuriems yra brangūs 
mark^istiniai-leninistiriiai principai ir jų vykdymas gy-. 
venfrnan.

Sekamas Lenkijos partijos suvažiavimas įvyks 1967 
m. balandžio mėnesį. ......

tik iš vyresniųjų pasakoji
mų gali įsivaizduoti, kaip 
atrodė jaunimo gyvenimas 
buržuazijos viešpatavimo 
metais, kai Lietuvos darbo 
jaunimui buvo sunkų įsigy
ti nors šiokį tokį išsimoks
linimą, gi aukštasis mokslas 
buvo beveik visiškai nepri
einamas. Tarybų valdžia 
kuo plačiausiai atvėrė dar
bininkų ir valstiečių vai-, 
kams duris į visas, mokymo 
ir mokslo įstaigas. Mūsų 
tarybiniam jaunimui sūda-į 
romos kuo palankiausios 
sąlygos mokytis. Pavyz
džiui, šiais metais apie 10 
tūkstančių jaunuolių baigė 
vidurinį mokslą. Aukšto
sios ir specialios vidurinės 
mokyklos šiais metais išlei
do taip pat ajpie 10 tūkstan
čių specialistų. Mes su pasi-

Taip, ne visuomet partija yra tvirta tik dėl to, kad 
joje daug narių. Darbininkų politinės .partijos tvirtybė 
remiasi vyriausiai, jei jos nariai yra apsišvietę, disciplL 
ntioti,- jĮąšiąūkoj^ ..dąrbštūs ir JstįkįiįijįL, .• j

Šiandien mes turime iš
augusį, stiprių, kilnių idė
jų ir didelio poveikio moks
lą, literatūrą ir meną. Meilė 
paprastam darbo žmogui, 
kova už jo>laimę ir prieš vi
sa, kas trukdo šiai laimei, 
— štai koks dabartinis lie
tuvių literatūros ir meno 
idėjinis padrindas. Lietuvių 
tarybinė literatūra ir me
nas šiandien yra tapę galin
gu ginklu kovoje už naujo 
žmogaus auklėjimą, naujos 
visuomenės sukūrimą.

Dideli laimėjimai pasiek
ti vystant lietuvių tarybinę 
muziką. Lietuvos kompozi
toriai pastaraisiais mėtais 
gyvena didelį kūrybinį pa
kilimą. Vienas po kito pasi
rodo'nauji įžymūs kūriniai.

Lietuviškąją mužiką, dai
ną plačiai populiarizuoja 
stambūs nacionaliniai meno 
kolektyvai, aukštai vertina
mi visoje mūši) šalyje. 
Sparčiai vystosi lietuviško
jo teatro menas, šiemet 
pradėjo veikti naujas dra
mos teatras Kapsuko mies
te. Sėkmingai vystosi lietu
vių tarybinė kinematogra-. 
fija.

Naujoji lietuvių literatū
ra ir menas kuriami panau
dojant visa, kas geriausio 
buvo sukurta ankstesniais 
mūsų nacionalinės kultūros 
vystymosi laikotarpiais.

Lietuvių tauta ilgus me
tus kovojo už savo naciona
linį ir socialinį išsivadavi
mą prieš vietinius ir užsie
nio pavergėjus. Viduram
žiais lietuviai didvyriškai 
grūmėsi prieš kryžiuočius. 
Daugelį metų Lietuvos dar
bininkai ir valstiečiai kavo
je prieš carinę priespaudą, 
prieš buržuazinę diktatūrą 
Lietuvoje.

Tarybų valdžios metais 
nemaža padaryta marksis*. 
tiškai, moksliškai" nušvie
čiant šią garbingą lietuvių 
tautos praeitį. Šis dahbas> 
be abejo, nėra be trūkumų*

Kilnūs mūsų mokslininkų 
uždavinys ~ toliau gerinti 
darbą nušviečiant lietuvių, 
tautos praeitį, nagrinėjant 
kultūrinį lietuvių tautos 
palikimą.

Pažymint tarybinių res
publikų laimėjimus, parti
jos XX suvažiavime buvo 
nurodoma į tai, kad sąjdn* 
ginese respublikose kartu 
su pramone išaugo žmonės/; 
išugdyti nacionaliniai kad
rai. šioje srityje Tąr.ybų 
Lietuva yra pasiekusi sitin’ 
didelius laimėjimus. Pavyz-i 
džiui, buržuazinėje Lietu-! 
voje per 20 metų buvo pa- 
ruošta tiktai 300 inžinierių,! 
gi Tarybų Lietuvoje per pa-. 
skutinį penkmetį paruošta 
2,140 inžinierių. .Per- šį 
penkmetį Kauno Politech
nikos institutas, dar paruoš 
apie 3,000 inžinierių.,Žemes 
ūkio akademija IburžUaži*. 
niais laikais - per 14 mėtų

baigė 1,765 asmenys. Pana
ši padėtis yra ir kitose 
aukštosiose mokyklose.
Apie veikusį banditizmą 
ir hitieriftius banditus

Apžvelgdami mūsų pa
siektus laimėjimus kuriant 
socializmą Lietuvoje, nega
lime užgirsti, kad tie lai
mėjimai buvo pasiekti at
kaklioje kovoje su reakci
nėmis jėgomis, kurios siekė anais laikais įsitvirtinę at- 
trukdyti socializmo staty- skirose saugumo organų 
bos da|'bą. Dar hitlerinės grandyse tarptautinio im- 
okupacijos metais Lietuve- perializmo agento Berijos 
je buvo sudarytas ginkluo- statytiniai, kurie grubiai 
tas banditinis pogrindis,ku- pažeidinėjo tarybinius įsta- 
rio brandulį sudarė buvę ' tymus. Kaip žinoma, buvo 
aktyvūs hitlerinių okupan- imtasi ryžtingų priemonių, 
tų talkininkai. Šį pogrindį 
rėmė buvusių išnaudotojų 
klasių sluoksniai. Kai kur 
buržuaziniams nacionalisti
niams gaivalams pavyko 
apgaule ii' smurtu įtraukti 
į banditinį pogrindį ir kai 
kuriuos dai'bo žmones. Lie
tuvos tarybinė • vyriausybe 
dafė daug pastangų, kad 
būtų ištraukti iš banditinio 
pogrindžio buržuazinių na
cionalistų suklaidinti žmo
nės. Norintiems grįžti į do
rą gyvenimą vyriausybė 
plačiai taikė amnestiją. Tos 
pastangos davė neblogus

kad. iki galo būtų ištaisyki 
socialistinio teisėtumo pHr 
žeidimai. Šioje srityje jau 
nemaža padaryta. Plačiu 
mastu sprendžiamas ir ki
tas klausimas, būtent: 
klausimas dėl asmenų, ku
rie priešiškų elementų buvo 
įtraukti į antitarybinius 
veiksmus ir už tai Tarybų 
valdžios organų buvo nu
bausti. Dabar, kai socialis
tinė santvarka Lietuvoje 
galutinai įsitvirtino ir vis 
daugiau stiprėja, mes tiki
me, kad šie žmonės įsijungs 
į aktyvų kūrybinį darbą...

■
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Žinios iš Uruguajaus į
Ir U.L.C-ro visuotino 
narių susibinkirtio

MONTEVIDEO.— šių metų 
U.L.C-ro visuotinas narių su
sirinkimas įvyko, kaip buvo 
pranešta, rugsėjo 29-tą dieną 
—šeštadienį—vakarė, nuosa
vose patalpose, Agraciada 
27Š3. Susirinkime dalyvavo 
Centro ir Cerro skyriaus na
riai, Valdybos ir revizijos ko
misijos.

Visi anksčiau numatyti die
notvarkėje klausimai buvo 
įimtai apsvarstyti, disk ūsuoti 
ir po diskusijų vienbalsiai pri
imti. Duoti pranešimai iš ben
drai visų veiklos šakų, paten
kino susirinkusius. Ilgiau ap
sistota ateities darbuose ir so
cialiniuose, tautiniuose klau-, 
sūnuose.

Susirinkusius suįdomino mū
sų jaunimo auklėjimo klausi
mas. U.L.C-ro jaunimas labai 
daug dirba, veikia scenos me
no šakoje, muzikoje, sporte. 
Bei buvo svarstomas klausi- • 
Inas liėčiantis tą lietuvišką • 
jaunimą, 
lietūviškoje 
buvo kalbama 
du“ jaunimą, 
kus papročius, 
gali pamiršti, 
šiame susirinkime 
U.L.C-ro narius, šis klausimas 
buvo plačiai gvildenamas, dis
ku suojamas, aiškinamas.

Koresp.

kuris dar neveikia ■ 
organizacijoje, į 
apie tą “palai-- 
kuris lietuviš- 
lietuvių kalbą 
Tas jaunimas 

suįdomino

\

DARBININKŲ padėtis
Bedarbiai vaikščioja skersai, 

išilgai Montevidejų, ieškoda
mi darbo. Bet nesuranda. Jų 
jau apskaičiuojama apie 90,- 
OOO vien tik Montevidejaus 
mieste. /

Baigiasi žiema> baigiasi se
zonas. Ateityje hebėra čia vil
ties darbo gauti mieste. Kurie 
darbininkai tūrėjo kokią su
taupą, jau išvažiavo į Argen
tiną darbo ieškoti. Kiti lau
kia, bet ko sulauks, kuomet 
darbai kas kartą mažėja.

uždirbdami, jie neišgali su di
desniais kiekiais visuomeninę 
veiklą remti.

Dabartinis,, su pridėjimu, 
stalių uždarbis per 8 vai. .‘sta
lius. dirbantis prie varstoto, 
uždirba 16.90; praktikantas— 
14.50: mokiniai yra kelių rū
šių, pagal darbo sugebėjimą 
ir pagal išdirbtą laiką.

Aišku, kad toks mažas, 20 
procentų algos pakėlimas vi
sai nepatenkina medžio indus
trijos darbininkų ekonominių 
p a r e i k a 1 a v i m ų. Pra gyvenimo
reikmenys ir maistas pakavo 
daug aukščiau, baugumą jjų 
neturi ribų. Stalių įrankiai pa
brango, nuo praeitų metų net, 
■tris kartus. O čia kiekvienas 
privalo savus įrankius turėti, 

j Kitaip elgiasi dirbtuvių ša
rvininkai; jiems nėra nustatyta 
kaina baldams parduoti. Kuo- 

;mct jie darbininkams pakelia 
20 procentų algos, jie pake
lia baldų kainą ant 40 procen
tų. Liaudis turi mokėti.

Vištik reikia pripažinti, kad 
(kitų profesijų darbininkų, kū- 
'riuos vadovauja keli jungtl- 
Įniai sindikatai, kova už algų 
pakėlimą yra dar sunkesnė ir 
darbininkų algos yra mažes
nės.

Todūi Montevidejuje streikų 
banga niekuomet nenurimsta. 
Kuomet vienoje industrijoje 
pradeda derybas už algų ' 
kėlimą ir susitaria, kitoju < 
prasideda nauji 'reikalavimai. 
Ir kas savaitę beveik įvyksta 
naujas streikas.

Naktutis

Stalių streikas
MONTEVIDEO.— Galų ga

le, po ilgų derybų su Algų 
komisija (Consejo de Sala- 
rios) medžio darbininkų sin
dikatas U. G. T. iškovojo 20 
procentų algos priedų.

Montevidejaus medžio ap
dirbimo ir baldų industrijoje 
dirba daug lietuvių, kurių vi
siška dauguma yra “Darbo” 
skaitytojai ir progresyvios 

* spaudos rėmėjai. Bet mažai

1

iš Lietuvos
Jubilicjiniai leidiniai ;

I i • /

VILNIUS.—Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla ruo
šia ateinančių metų Didžiojo 
Spalio 40-osioms metinėms pa
žymėti eilę jubiliejinių leidi
nių. Leidinių tarpe įtraukti 
senų Lietuvos revoliucionierių, 
aktyvių kovotojų už Tarybų 
valdžią respublikoje, atsimi
nimu rinkiniai ir atskiros kny
gos.

Kartu su memuarine litera
tūra šiai datai pažymėti bus 
išleisti Lietuvos proletarinį/* 
poezijos pradininko JuliaųĮT 
Janonio, poeto Vytauto Mon«* 
1 vilos raštai, Salomėjos Ne
ries eilėraščių tritomis. Atski
ru leidiniu išeis visų Tarybų 
Sąjungos broliškųjų respubli
kų rašytojų rinktinių apsaky
mų rinkinys.

(ELTA)
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SUKILĖLIAI Kovą del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

—Na, ir kas gi laimėjo tą, mūšį? — 
klausė ne be ironijos ponas Skrodskis.

—Pone! — sušuko Pianka, — kas tai 
yra laimėjimas?! Raiti ginkluoti žanda
rai išsklaidė beginklę procesiją, bet ar 
jie laimėjo? Nė! Laimėjo tie, kurie mu
šami ir vaikomi išsaugojo širdyje pasi
ryžimą toliau kovoti ir kada nors, gal 
ir negreit, laimėti! O kad jie tokį pasi
ryžimą išsaugojo, parodė dviejų arti
miausių dienų įvykiai.

Ir jis vėl ėmė) pasakoti, kaip rytojaus 
dieną pasklido mieste visokių keisčiausių 
gandų. O gandai skelbė, kad esama ir 
užmuštų — ir jų skaičius nuolatos augo. 
Mieste daug kas užsidėjo gedulą dėl ne
kaltai pralieto kraujo. Kalbėta, kad nak
tį minia puls rotušę^ kad paleistų suim
tuosius. Policija, žandarmerija ir ka- 

! riuomenė budėjo.
Tuo tarpu raudonieji nusprendė ma

nifestaciją pakartoti vasario 27 d. dar 
didesniui mastu ir suteikti jai bendra- 
tautinio protesto pobūdį, šimtai agi
tatorių pasipylė po miestą, ragindami vi
sus rinktis į Karmelitų bažnyčią, į. ge
dulingas pamaldas. Po pamaldų minia, 
kas minutė gausėdama, traukė vietinin
ko rūmų link. Nė kazokų nagaikoš ne
galėjo jos sulaikyti. Antra minia su
sispietė prie Bernardinų bažnyčios ir už
traukė himną “Bože cos Polskę.” Septy
nis kartus kazokai puolė minią ir kiek
vieną kartą buvo atmušti akmenimis ir 
plytgaliais.

Bet štai iš bažnyčios išėjo laidotuvių 
^pcesija. Minia prisijungė prie jos. Ka

zokai, gavę įsakymą nieko nepraleisti 
pirmyn, pastojo jai kelią, ir mušė kiek
vieną, kurs kėsinosi prasiskverbti. Pro
cesijos priešakyje augalotas vyras nešė 
didelį medinį kryžių. Ir atsitiko taip, kad 
vyras nuo kazoko smūgio prisidengė 
kryžium. Smūgis krito į kryžių ir jį ap- 

' laužė.
Čia kalbėtojas stabtelėjo, tarsi suabe

jojęs:
I —Ponai, aš noriu būti objektyvus ir 

< turiu pasakyti, kad įvykis su tuo kry
žiumi visaip yra nupasakojamas: vieni 
sako, kad kryžius nedaug tebuvo apga
dintas, kiti vėl tvirtina, kad jis buvo pu- 

perlaužtas. Aš pats, prisipažįstu, 
to* įvykio nemačiau.

—Žinoma, pusiau perlaužtas—sušuko 
Jadvyga.—Kaip tamsta gali abejoti!

—O aš abejoju, — spyrėsi Pianka. — 
Yra liudininkų, kurie sako, kad kryžius 
buvęs tik apdaužytas. Tik Kristaus erš
kėčių karūna ir dešinioji ranka buvusi 
nukirsta.

Bet Jadvyga priešinosi:
—Visi tvirtina, kad kryžius buvo su

daužytas. Argi tamsta, ponas Pianka, 
nematei šimtų jo atvaizdų—plakatuose, 
atsišaukimuose, medali jonuose, ženkle
liuose?! Jei nematei, prašau pažiūrėti.

Ji nusisegė nuo krūtines ženklelį ir 
padavė Piankai. Ženkleliu susidomėjo ir 
ponas Skrodskis su juristu. Ženklelis 

- vaizdavo pusiau perlaužtą kryžių.
—Tai visos tautos kentėjimų simbo

lis!—sušuko susijaudinusi Jadvyga, net 
jBŠara sublizgėjo jos akyse.
* Pianka pripažino, kad, kaip ten bebū
tų buvę, tas kryžius suvaidino ir ligi šiol 
vaidina didžiulį kurstantį vaidmenį. 
Paskui tęsė savo pasakojimą, kaip to
liau vyko muštynės prie Bernardinų 
bažnyčios ir kaip tragiškai baigėsi ma
nifestacija siauroje vadinamoje Kroku
vos priemiesčio gatvėje, čia susigrūdo 
daugybė žmonių, o juos dar spaudė ka
zokai ir generolo Zabolockio atvestas 
pėstininkų dalinys. Iš visų pusių, net 
iš kai kurių langų lėkė į kareivius akme
nų if plytgalių kimša.

Pats Zabolockis gavo plyta į nuga
rą!—sušuko Jadvyga, vis labiau prade* 
jusi jaudintis, gyvai prisimindama tas 
scenas. Juk ir ji pati visa tai matė sa
vo akimis, besiblaškydama sū minia, o 
paskui suspausta vieno namo tarpdury.

Išėjimą iš gatvės užkimšo keli vežėjai 
ąu savo bričkelėmis, spūstis dar labiau 

''padidėjo. Kareiviai grūdosi priekin, o 
Jminia juos keikė, plūdo, tyčiojosi iš jų, 

vaide akmenimis ir kuo pakliuvo.
Zabolockis, pagaliau netekęs kantry

bės, prigrasė, kad įsakysiąs kareiviams ' 
šauti* Sučerškėjo užtaisomi šautuvai, 
bet niekas netikėjo, kad generolas įsaky
tų šauti į beginklę minią. Zabolockis pa
kartojo savo grasinimą ir reikalavimą

3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Gruodžio

išsiskirstyti. Minia atsakė keiksmais ir 
akmenimis.

—Ir štai, ponai, atsitiko baisus daly
kas,—susijaudinęs kalbėjo Pianka.—Za
bolockis davė komandą: “ugnis!” Trink
telėjo šūviai, sužvangėjo langų stiklai, 
pabiro tinkas, žmonėse kilo riksmas, vi
si metėsi į šalis. Iš pradžių nė nesupra
tau, kas pasidarė. Bėgančių žmonių 
bąngos buvau nusviestas į šalutinę gat
velę. Prisiglaudęs- vartuose, žiūrėjau 
kas darosi.

—O aš kokį siaubą pergyvenau! — su
šuko išbalusi Jadvyga.—Jūs įsivaizduo
kit, kad čia pat prie mano kojų krito 
realinės gimnazijos mokinys. Kulka jam 
pataikė stačiai į galvą. Kraujas ištiško 
aplinkui. Aš vos neapalpau.

Ponas Skrodskis net išblyško, išgirdęs' 
šituos dukters žodžius. x

—Ak, Jadze, — vos begalėjo ištarti 
priekaištingai virpančiu balsu.—Reikėjo 
gi tau lįsti į gatvių skandalus! Ar ten 
vieta gerai išauklėtai panelei? Tave ga
lėjo nušauti, kaip tą nelaimingą jau
nuolį.

Bet Jadvyga, nustebusi ir pasipiktinu
si, pažiūrėjo į tėvą ir atkakliai atkirto:

—Tėte! Kiekvieno patrioto pareiga 
buvo dalyvauti toj, manifestacijoj! Ir 
geras išauklėjimas kaip tik to reikalavo.

Ponas Skrodskis pagalvojo, kad bus 
sunku susikalbėti su dukterimi.

—Kiek buvo užmuštų?—klausė juris
tas.

Bet Pianka, tarsi negirdėjęs to klau
simo, pasakojo toliau. Taigi, išbėgiojus 
miniai, pasitraukė ir kareiviai, palikę 
vietoje užmuštuosius ir sužeistuosius. 
Žmonės vėl ėmė rinktis. Vyrai, rėkavo 
ir keikė, moterys raudojo ir klykė. Rin
ko sužeistuosius ir lavonus. Kiek jų bu
vo, sunku pasakyti. Laidojo penkis, bet 
vėliau sklido gandų, kad nukautų buvę 
žymiai daugiau, tik kai kuriuos kažko
kiu būdu nuslėpę kitus sumetę į upę.

Kai žinia apie tą tragediją apskrido 
miestą, į gatves išsiliejo dar didesnės 
minios. Visų širdys degė pagieža ir 
kerštu. Valdžios žmonės nusigando. At
rodė, kad tučtuojau sprogs sukilimas, o 
valdžios ginkluotosios pajėgos buvo to
kios menkos.

Tą patį vakarą susidarė miesto pilie
čių delegacija. Ji turėjo vykti pas. vie
tininką, kunigaikštį Gorčakoyą, bet ko 
ji turėjo reikalauti, niekas aiškiai ne
žinojo. Delegacija atstovavo įvairius 
miestelėnų sluoksnius: namų savininkus, 
dvasininkus, amatininkus, literatus, ka
riškius,, pramonininkus, gydytojus, ad
vokatus, pirklius, bankininkus—iš viso 
14 žmonių.

—Vieno atvaizdą aš jums tuoj pa
rodysiu. Vieną minutę!—sušuko Jad
vyga, išbėgo į savo kambarį ir tuoj su
grįžo, laikydama rankoje fotografiją. Ji 
vaizdavo stambų, garbiniuotą, pakirp
tais ūsais vyrą, kuris atsiraitęs rankoves 
su prijuoste sėdėjo prie stalelio ir kalė 
batą.

—Tai batsiuvis Stanislovas Hišpahs- 
kis, — paaiškino Jadvyga. — Jis išdrįso 
pačiam Gorčakovui sviesti į veidą kalti
nimą, kad tai pats vietininkas davęs 
ženklą mušti žmones kaip gyvulius. Štai 
koįcių patriotų išaugo pilkoje amatinin
kų masėje!,

—Taip, — pritarė Pidnka. — Hipšans- 
• kis tą dieną pasidarė populiariausias 
žmogus Varšuvoje. Tūkstančiai šitokių 
fotografijų paplito mieste per kelias 
dienas.

' Skrodskis abejingai dirstelėjo į nuo
trauką ir nieko netaręs pastūmėjo ją 
Jurkevičiui.

Viena, ką išsiderėjo delegacija iš GOr- 
Čakovo, tai, kad kovo 2 d. bus leista 
nekliudomai, iškilmingai palaidoti pen
kias susirėmimo atikas.

Visuotinu gedulu apsidengė Lenkijos 
sostinė. Juodo krepo raiščiai, kaspinai, 
kokardos, vualiai pasidarė būtina mo
terų ir vyrų aprangos dalim. Kad dar 
labiau paryškėtų ir kristų į akis tie ge
dulo ženklai, juodų raiščių pakraštes, 
švarkų atlapus, skrybėlių ir kepurių 
kraštus imta apsiuvinėti baltomis juos
telėmis. Krepais pasipuošė lėlės maga-., 
zinų vitrinose, manekenai madų salio- 
nuose ir kirpyklų languose. Varšuva 
jaudinosi tuo egzaltuotu*- beveik jau te
atriniu gedulingumu.

(Bus daugiau)

(Dec.) 6, 1956

Laiškas iš Lietuvos
Laišką gavo K. Petrikiene 

Tytuvėnai, 
1956-11-6

BRANGI SESE,
Po ilgo nesusirašinėjimo 

vėl noriu pasiekti Tave 
nors laišku. Galėjau ir 
anksčiau parašyti, bet ne
turėjau adreso. Gavau iš 
Agotėlės. Su Agotėle buvaū
susiėjusi šią vasarą. Ji da
bar gyvena Dovyduose su 
visa savo šeima. O aš Tytu
vėnuose, netoli Raseiniai. 
Gyvenu su dukteria Zose. 
Neseniai pas ją atvažiavau, 
dabar jau pasiliksiu visai. 
Nekokia mano sveikata, 
gydžiausi, buvau kurortuo-

liūgas dabar mano para
mos.

Siunčiu Tau, Sese, Tavo 
šeimai ir kįt. giminėms ge
riausius linkėjimus, kartu 
jus sveikina ir visa mūsų 
šeimą.

Sesuo Ona Labūnaitiene

aNIOŠlŠŪETŪVOS
Koncertai, skirti Bethoveno 
130-osioms mirties mėtinėms

Dviaukščiame klubo pasta
te įrengta erdvi sale su 200 
vietų žiūrovams. Salės sienos 
meniškai dekoruotos lietuvių 
liaudies ornamentais. Antra
jame aukšte yra patalpos bib
liotekai, kurios fondai numa
tyti 5 tūkstančiams knygų, 
jrėngta taip pat skaitykla. 
Klubo patalpos apšildomos 
centriniu apšildymu. Tvarko
ma ir naujojo pastato aplin

ka. Priešais klubą greitu ląi- 
kū pradės trykšti fontanas.

Spalio šventėms naują re
pertuarą ruošia klubo savivei
klininkai. Repečkaitės vado
vaujamas dramos ratelis repe
tuoja K. Sajos vieno veiksmo 
komediją “Vis per gerą šir
dį”. Naujų lietuvių liaudies 
šokių ir žaidimų mokosi liau
dies šokių atlikėjų grupė.

Koresp.

HELP WANTED MALE and FEMALE
Lietūvos Valstybinė filhar

monija rengė Vilniuje du kon
certų ciklus, skirtus didžiojo 
vokiečių kompozitoriaus Liud- 
vigo Bethoveno 130-osioms 
mirties lietinėms.

Taip pat numatyta surengti 
šešis didžiojo vokiečių kompo
zitoriaus simfoninių kūrinių 

. I koncertus.
se. Gydymas dabar visiems į koncertuose dalyvaus Lietu- 
pas mus prieinamas, nerei- vos nusipelnęs valstybinis cho- 
kia pinigų mokėti ir vaistus' ras, 
geriausius gaunam. Jau
čiuosi beveik pagijusi. Duk
tė Zosė dantų gydyto ja,vy
ras technikas dantų. Turi 
du berniukus, vienas jau 
mokyklą lanko; nenuobodu 
su anūkais. Turi savo ma
šiną. Pavažinėjom vasarą. 
Kastutę apženijom sū vete
rinarijos gydytoju. Abudu 
vieno amžiaus. Gyvena kaip 
ir pirmiau Ukmergėj. Da
bar krikštijom pas Kastu
tę brolio Juozo dukterį. Jis 
ten prie Ukmergės malūno 
vedėjas. Mes visi gyvenam 
gražiai. Prie manęs yra ir 
Juliukė, jauniausia duktė, 
dabar jau baigianti moky
tojų institutą, už poros me
tų bus mokytoja. Mūšų šei
ma nedidelė, visko turim. 
Su vyru tik persiskyrusi, 
jau trylika metų, nesugyve- 
nom. Dabar pas mus gali’ 
ma laisvai pasirinkti gyve
nimą, koks tik patinka. 
Prie jo nuėjo ir kiti mūsų 
vaikai. Nesueinu, kaip gir
dėt jie dar geriau stovi 
kaip dies. Na kogi negyven
ti, pasiėmė viską iš Dovy
dų ir dalį Subatiškių gavo, 
gyvenk ir džiaukis tiktai. 
Aš jiems linkiu laimės.. 
Man irgi gerai. 

I

Vasarą aplankė mane se- , kT 4 . rT-ii 1 • 1 X. Nurse. Gėn. staff nurses foi- func-
SUO Elzbieta, dantis remon-.| tional unit.\Med.surg. firs. Rotat- 
tavosi pas Zosę. Seniai jau' ins shifts or straight 3-11 or 11-7. 
su ja buvau ūesimaciusi. 
Jos vaikai dirba, gyvena 
savam name Marijampolėj.- 
Magdės ir* Marės tai nesū- 
einu, nespėjau po ligos vi
sas aplankyti, gal kitą va-

Plačiai Žinoma Firma Chicagoje 
Siūlo Naujų Progų, Kaip 
Elektrinių—-Mechaniškų
Inžinierių ir Paišytojų

ALGA PAGAL SUTARTI

filharmonijos styginis 
kvartetas ir solistai, Lietuvos 
Valstybinio akademinio ope
ros ir baleto teatro operos'ir 
orkesitfo solistai, Vilniaus kon
servatorijos dėstytojai. Diri
gentais atskiriems koncertams 
pakviesti RTFSR nusipelnęs 
artistas, TSRS Didžiojo teat
ro dirigentas K. Kondrašinas, 
Mihsko filharmonijos orkestro 
dirigentas V. Dubrovskis, 
publikos meno darbuotojai.

Spalio 26-ą dieną, Lietuvos 
Valstybinėje filharmonijoje 
įvyko pirmasis L. Bethoveno 
kamerinių *kūrinių koncertas.

(ELTA)

Naujas klubas
RADVILIŠKIS.—Gražią do

vaną statybininkai paruošė 
Tyrulių gyvenvietės darbo 
žmonėms. Spalio švenčių pro
ga ruošiamas meninės savivei
klos koncertas Įvyko naujam'e 
klubo pastate.

PHILADELPHIA, PA

heli* Wanted-male
MAŠINISTAI

Tuojau reikalingi. Patyrė visame 
darbe. Gera alga. Apdraudos, nuola
tinis darbas. Šaukite:

MR. RICHARD
BA. 8-1700

(236-242)

HELP WANTED—FEMALE

Grad, reg, nurses. Must be register
ed in Pa. Beginning salary for gen
eral staff $265 mo. Apply to School 
of Nursing Office, Abington Memo
rial ttdspital, Abington, t»n., or <call 
Turner 4-2200.

(236-249)

Patyrę komercinėj, industrinėj dirvoj, ir prie komercinių pa
statų su oro vėdinimo sistema, plumerystėj, šildymo aparatų ar 
prie elektrinių įrankių. Rašykite mums šiandien, tai bus proga 
jums panaudoti savo inžinierystės gabumą ir supratimą. Jūsų 
laiškai bus laikomi konfidenciališkai. Rašykite; The Laisve, Box 

4.10(1-,’ Room 914, 79 \V. Monroe, Chicago 3, Ill.

NATŪRALI S
MAISTAS
G.G.B. BROTH

GGB-IIERB, GRAIN PRODUCT 
BROTH is composed of 16 Natur
al Green Vegetable Powders: Al
falfa, Parsley, Watercress, Spin
ach, Dill, Onion, Celery Stalks and 
Seeds, Tomatoes, Kale, Carrot 
Stalks and Root, Barley, Green

Pea, Soy Bean, Garlic, Brewers 
Yeast and flavored with Monoso- 
diuni Glutamate (a wheat protein 
derivative) Salt.
Selling large quantity of GG 
BROTH. Slash the price down:
4 oz. 95c, 8 oz. $1.85, 1 lb. $2.85.

Thomson’s V-12 Salt is composed 
of 12 natural, 100% pure land and 
Sea Vegetables, all loaded with Kale, 
Chlorophyll. They arc Alfalfa,

Garden Green
Composed oi. 12 Natural Herbs: 
Chamomile Flowers, Alfalfa 
Leaves, Red Clover Blossoms, 
Strawberry Leaves, Peppermint 
Leaves, Papaya Leaves, Raspber-

Kelp, Celery, Carrot, 
role, Dill, Parsley, 

Garlic,

Dulse, Esca- 
Wa tercress, 

Onion, Brewers 
Yeast, and pure Salt. Try it now, 

18 oz. can 40c.

Brand Herb Tea
ry Leaves, Linden Flowers Leaves, 
Yerba Mate. Sage, Coltsfoot 
Leaves. Drink it with every meal 
this tasty, refreshing and deli
cious tea. Try' it now. 55c.

V. B. Vitamin B Complex is a Natural Preparation from Highly 
concentrated Brewers Yeast, and it is very essential to men. women, 
and children The Human body requires Vitamin B Complex to 
maintain the communication apparatus, the telephone system, which 
through the Eight Billion Conductors in the Spinal Cord, enable the 
Brain to inform itself of conditions*at. all points and automatically 
to control such activities of every Organ, Muscle or Cell as may be 
nece.-jjgpry for the good of the Whole Body.

Vitamin B-Complex: 150 tablets 95c, 250 tablets $1.50, 500 tablets 
$2.50, 1000 tablets $4.50. Dept. Ls.

Garden Green Brand Co., R.F.D. 1, Rt. 82, No. Franklin, Conn.
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sąrą pasinlatysim su jūniis.
Parašyk, sese, kaip Tavo 

sveikata? Kaip sūnus Artū
ras gyvena?.

Karas pas inus pridatė 
daug visokios žalos, daug 
aukų pareikalavo. Dabar 
jau baigia užgyti visos žaiz
dos. Kaip gerai, kad mes 
gyvenam tokioj didelėj tau
tų šeimoj kaip Tąrybiį Są- 
jųna. Mūsų visų didžiausias 
rūpestis — taika pasauliui. 
Sūnus Juozas irgi karu in
validas, be kojos, tik dėka' 
vyriausybės rūpesčio jis 
viskuo aprūpintas, riėreika-

SECRETARY. Good typist, 
knowledge of stenography. 5 day 
week. Salary commensurate with 
ability and experience. Call MA. 
7-0199 for appointment.

,4m m"If7

(237-239)

STENOGRAPHER. One also' 
able to take dictation from dictat- Į 
ihg machihc, must be efficient, 
capable , and willing to work in law 
office. 20th & Walnut vicinity. 
LO. 8-2255 (237-243)

Frio kojinių. Tvarkytoja, su pa-!. I 
tyrimu. * Pildai prižiūrėti kojinių * J 
išdirbystę. Tiktai tos su patyrimu
bus priimamos, Dėl pasitarimo • j
skambinkite MA. 7-0199. ‘ •

(237-239) G

Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias Vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo 

6LIUTTAĖi*jlAI ~ 652-jtį didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių rrtdkslo dalykų, daug religijos dalykų Ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo',, ypač įžyfhių dr. Šliūpo darbų dėl lie
tuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina tik $3.00. . ,
ČIKAGOS SEšftLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenifhd - yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 pst, kaina $$.00. i ,
ŠIRDIES RTMAi — romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 
pasako: vasarą jūs vaikščiojote. tarp žalių medžių bei žydihčfų gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudenį, žiemą ir pavasarį Vaikščiokite 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00. < ; >
SAVLftS 'ilOSTYbfc — rdhrtnas, kuris kiekvfenarti-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311. 
psl., kaina $3.00,
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 krtygųĮ tai už t tik $2.00;- už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. Per
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg; Margerls, 8825 S. 
Halsted St, Chicago 8, j]L , < > ’

... <T ■ ’ . , . ■ • ‘
įj1 r ‘,y

;;
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Svarbi diena apš vietą branginantiems Ameri
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
Įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Bu

BANKETAS
Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 

Taipgi bus daili koncertinė programa

Suvažiavimas ir Banketas Bus

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI
Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes 

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub
likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais.



Seno Vinęo poezijos knyga
Kaip jau buvo pažymėta 

spaudoje, kad lapkričio 30 
yra paskutinė diena priėmi
mui prenumeratų, tai čia 
norime pažymėti tuos as
menis, kurie prisiųsdami $1 
už prenumeratą, taipgi pri
sidėjo su aukomis išleidi
mui knygos—tai yra, apart 
$1 už prenumeratą—auko
jo:
Anna Wellus,

ir auką;

Ačiū už, aukas. Prašome 
įsitėmyti, kad viršminėti 
aukotojai, apart prenume
ratos, prisiuntė
pav., jeigu asmuo prisiun
tė $2, tai $1 už prenume-* 
ratą ir $1 auka. Atkarto- 
tinai aiškinam, nes dauge
lis vis sako: daviau dolerį, 
o mano vardo nebuvo pa
skelbta laikraštyj. Tie, ku- 

| rie davė tik $1, tai vardai 
Binghamton, N. Y. $3.001 bus Mygoje, o kurie dau-

Geo, S. Kinzera, 
Bristol, Conn.

M. Burkauskienė,
Elizabeth, N. J. . . 1.00 S°Je-

>giau $1, tai aukas paskel- 
2 00 biame laikraštyje ir vardus, 

kaip prenumeratorių, kny-

i
Jonas M. Karsonas,

Lowell, Mass......... 1.00
V. Mališauskas, 

Mexico, Me. ......
V. Padgalskas,

Rumford, Me. ,....
J. J. Daujotas,

E. /St. Louis, Ill. . .
W. A. Račkauskai, 

Haverhill, Mass. ...
A. Garuckis, 

Binghamton, N. Y.
Chas. Yanuska, 

Hillside, N. Y......
E. Skirages, 

Detroit, Mich.......
K. Pampalas, 

Hamilton, Canada
P. Vaivilavičius, 

Hamilton, Canada
V. Vitartienė, 

No. Walpole, Mass.

L. Administracija

GAL NUŽUDYS Už NARKO- 
1 Of) TIKU PARDAVNĖJIMĄ

1.00

1.00

1.00

1.00.

1.00

1.00

NewWto^g^^ZInlos
LDS 13 ir 46 kuopų 
banketas

Į į Kiti sprogimai, kurie
I įvyko N. Yorko uoste

NEW YORK
HELP WANTED—FEMal5

Reikalinga pirmos klasės namų 
tvarkytoja ir virėja,? vienai moteriš
kei, 
ta. 
pirm

Turį būti gerai 
Guolis vieloje, 
pietų (12 vai.)

■
lt

Jf

Ši šeštadieni turėsimo spe
cialiai gerai paruoštą banke
tą. LDS 13 ir 46 kuopų gaspa-Į 
dinės suplanavo skaniausius 
šiam banketui valgius 
minti.
gerai patyrusios ir pasiruošti- Į 
sios.

paga-
Prie to darbo jos yra |

DELE1 ATMINTIES

AGOTOS KLIMIENES

Kaip žinia, liepos mėnesį 
prezidentas Eisenhoweris pa
rašė fed oralinį įstatymą, kuris 
baudžia mirtimi narkotikų 
padavinėto jus nepilnamečiams 
jaunuoliams. New Yorke jau 
suareštuoti ir tuo įstatymu 
kaltinami du vyrai—Eloy J. 
Romero, 23 metų, ir Ralph 
Visconti, 26 metų. Jiems grū
moja mirties bausmė.

Svečiai bus patenkinti. ' 
Tad visi atsiminkite, kad šis 

garsusis banketas Įvyksta jau 
šį šeštadieni, gruodžio 8 d., 
Liberty Auditorijoje. Bilietas 
tik $2.50 asmeniui. Pradžia 7 
yal. vakare.

Kviečiami dalyvauti abiejų 
kuopų nariai, taipgi ir kiti 
LDS nariai ir visi geru banke
tų

Štai ir vėl ta diena, gruodžio 6-toji, kuomet 
mylimoji gyvenimo drauge ir brangioji motina, 
1948 metais išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, palikda
ma visus dideliame liūdėjime.

mėgėjai.
LDS Narys

1957 m. miesto biudžetas 
bus mažesnis už 1956 metų

Board of Estimate užgyrė
■^•^»1957 metams miesto biudžetą 

iš $665,500,000. Tai reiškia, 
kad ateinančių metų biudže
tas bus $41,000,000 mažesnis 

.50 už šių metų biudžetą.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.) 

pamokėkim už tuos draugus! Punktus skiriu Worceste- 
riui. Draugiškai, S. Jurgis.”

Stanley Alask, Los Angeles, Calif., prisiuntė naują 
prenumeratą, jis užrašė kaipo dovaną. Tai gražu, kad 

• atskiri skaitytojai rūpinasi kitų skaitytojų prenume
ratomis.

S. Penkauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė tris nau
jas prenumeratas ii* athaujinimų.

K. čiurlis, Elizabeth, N. J., gražiai darbuojasi, pri
siuntė didelį pluoštą atnaujinimų. .

Hartfordo vajininkai prisiuntė naują prenumeratą 
ir atnaujinimų.

J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė nau
ją prenumeratą ir atnaujinimų. Gauta atnaujinimų ir 
nuo M. Kazlauskienės.

A. Lipčius, Chester, Pa., prisiuntė naują prenume
ratą iii atnaujinimų, tai Eddystone ir Chesterio- pra
džia vajuje.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su -atnaujini
mais: Brooklyno vajininkai; M. Kazlauskas, So. Boston, 
Mass.; M. Uždavinis, Norwood, Mass.; Vera Samlstis, 
Detroit, Mich.; J. Matačiūnas, Paterson, N. J., ir A. 
Navickas, Haverhill, Mass. .

New Yorko 
spaudoje

“Daily News”, kuris pa
prastai stodavo prieš britų ir 
francūzų kolonializmą, šiuo 
kartu pritarė invazijai Egip
tan. Dabar, kuomet Jungtinės 
Tautos priverčia britus ir 
francūzus trauktis, “Daily 
News” piktame editoriale ba
ra britus ir francūzus, kam jie 
pasirengę trauktis iš Egipto. 
Egiptas faktinai buvo sumuš
tas, sako rėksmingasis “Daily 

j News”, ir tokios išvados turė
tu būti daromos, t-

O kaip su Jungtinių Tautų 
nutarimu ? Tas n e rūpi n a 
“Daily News”, laikraščio, ku
ris visuomet rode panieką tai 
organizacijai. Tai tas pats 
“Daily News” pakartotinai 
reikalavo, kad Amerika pasi- 

j trauktų iš J. T., kad “Amori- 
i ka išspirtų J. T. iš New Yor- 
i ko”, kad būtų padarytas ga- 
! las tai “debatų draugijai”.

A

“Times” reiškia savo pasi- 
I tenkinimą, kad “tamsioji Ven
grija lieka tamsi”, tai yra, 
kad ten dar nėra ramybes, 
kad gyvenimas ten, dar negrį
žo į normales vėžes. Vietoje 
apgailestauti to krašto tragiš
ką padėtį, “Times”Jyg sako: 
“Ot, gerai, ten dar nėra ramy
bės ”

Motiyj'us—vyras
EmTiįa—duktė
A Igrrdas—sūnus

Didysis sprogimas, kuris j- 
vyko praeitą pirmadienį Broo
klyno prieplaukoje prie 35-os 
gatvės, buvo vienas rimčiausių 
New Yorko istorijoje, bet bu
vo buvę ir rimtesnių. 1900-ais 
metais didžiulis gaisras siautė 
birželio 3,0 dieną Hoboken 
prieplaukose, ir tada žuvo net 
145 asmenys. Broklyne didelis 
gaisras siautė 1941-ais metais 
prie 27-os prieplaukos, Baltic 

i St. gale, Septyni asmenys tada 
žuvo, 70 buvo sužeista.

' Dabartiniame s p rogime- ( 
gaisre nuostolių, kaip mano
ma, padaryta ant $10,000,000.

rekomenduo- 
Skambinkite 
RE. 7-3956.

(235*241)
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Dinamitas, plastika ir gazas,- 
viduryje visuomet dega ugnis

East Bronxe randasi aikštė, 
kuri naudojama atmatų degi
nimui, ton nuolat liepsnoja 
ugnis, kuri suėda tonas ir to
nas visokiausių šiukšlių ir at
matų. Aplinkiniai gyventojai, 
žinoma, nemėgsta dūmų 
kvapo, kuris skleidžiasi iš 
aikštės, bet tai jau niekis 
lyginant su baime, kurią 
turi. O pamato baimei jid 
r i pakankamai.

Mat, tą aikštę supa iš trijų 
pusių trys dirbtuvės. Vienoje 
gaminamas dinamitas, antroje 
greit degančios plastikinės

ir 
tos 
pa- 
jie 
tu-

medžiagos, o trečioje kompre- 
suotas gazas, irgi dalykas, kū
lis užsidega kuo greičiausiai
— ir taip pat gali sprogti.

Aišku, kad tai ne vieta at
matoms deginti, bet Ferma 
Paving kompanija, kuriai ta 
aikštė priklauso, nemenkai 
pelnosi iš tų atmatų deginimo
— ir nenori to biznio atsisa
kyti. Kasmet ta firma ten. pa
daro pusę milijono dolerių 
pelno.

Dabar aplinkiniai gyvento
jai organizuoja komitetus, 
kad kaip nors tą atmatų degi
nimą iš tos aikštės iškraustyti.

NAMŲ DARBININKE, gražioj sek
cijoj, Nassau County, L. I. Atskiras 
kambarys. Turi mylėti vaikus ir tu
rėti kiek nors supratimo apie papras
tą valgių gaminimą. Nuolatinis dar- 

j bas su geru užmokesčiu. Aktoriaus 
| namuose. Šaukite WII. 5-6597 (ki

ti darbininkai gyvena vietoje), šau
kite po 8::30 A. M. (už pašauki
mus pinigai negrąžinami).

(231-237)
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MALE and FEMALE

Now
4

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa................. .
A. Klepacky, Cranford, N. J...................?.........
R Šlajus,x Eddystone, Pa. ................................
P. Vaičionis, Cranford, N. J................................
J. Zaveckas, Perth Amboy, N. J.........................
M. Dudonio šeima, Chester, Pa. ...................
A. Lipčiaus, šeima, Eddystone, Pa.....................

Iš vienos pusės “Times” 
nuolat ragina savo skaitytojus 
aukoti Vengrijai, siųsti medi
kamentus ir maisto ton šalin, 
lyg jam tikrai rūpėtų gyven
tojų buitis, iš kitos puses 
džiaugiasi, kai ta buitis lieka 
skaudi.

Šve-tis, Hartford, Conn......... .................
S. Skiragis, Detroit, Mich....................
A. Rasczik, Alliance, Ohio .........'r....
J. Buchonis, Middletown, Conn...........
P. Walant, Phila., Pa...............................
F. Bagdon, Middletown, Conn...............
Ak Wollow, Danielson, Conn. ................
J. Shiman, Canterbury, Conn.................
Ch. Al^scin, E. Hartford, Conn.............
B. Samoska, Orlando, Fla....................
Ma Milbut, Tamaqua, Pa.......................
K. Nečiunskas, Brooklyn, N. Y......... .
T. Bacanskas, Phila., Pa. .....................
H. Williamson, Great Neck, N. Y. ..

$10.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 4.00 
. 3.00 
. 3.00 , 
. 2.00 
. 2.00

.. 2.00 

.. 2.00 

.. 2.00 
. 2.00 
. 2.00
.. 2.00 
.. 2.00
. 1.00

, * * *

! Du' menesiai atgal “Daily 
Į Worker” pradėjo vajų už 
$50,000 sukėlimą, kad įgalin
ti tęsti laikraščio leidimą. Bu
vo siekta surinkti tą sumą per 
tris mėnesius. Bet per pirmus 
du mėnesius surinkta tiktai 
$25,000. Kitaip sakant, da
bar per mėnesį reikės surinkti 
$25,000. Laikraštis tikisi, kad 

kuomet
au- 
bus

Jau įžengėm į gruodžio mėnesį,/ o dar vis yra daug 
skaitytojų, kurie dar neatsinaujino prenumeratų. • Pa
sižiūrėkite ant slipūko, kur pažymėtas adresas, ten pa
sakoma, kada išsibaigs ar išsibaigė jūsų prenumerata. 
Jeigu nepatogu priduoti vajininkui, prisiųskite tiesiai į 

. raštinę, mes kredituosime jūsų miesto vajininkui.
Kai tik nekalbama apie Prietelių $25 Klubą, tai taip 

greit ir pamirštama. Čia primenam: stokite^ į Prie
telių Klubą, užsimokėkite visiems 1957 metams $25 ir 
|apkite rėmėjais. Jeigu negalite antsy k, tai pd biskį 
mokėkite.

Vajininkams ačiū už pasidarbavimą ir prieteliams 
ztlž dovana^ dienrašičui.

per švenčių . sezoną, 
žmonės siunčia dovanas ir 
koja visokiems tikslams, 
lengviau tą sumą sukelti.

Kelios savaitės atgal tame 
laikraštyje pasirodė keletas 
laiškų nuo tokių skaitytojų, 
kurie davė suprasti,' kad jie 
susilaiko nuo pagalbos davi
mo, nes nesutinka su laikraš
čio linija. Dabar tokių neatša- 

’ kiritgų laiškų nesimato. Tiems 
, keliems rašytojams griežtai 
atsakė ne tik tie, kurie sutinka 
su dabartine laikrąščio linija, 
bet ir kritikai, kurie, betgi, ži
no, kad laikraštis lieka visų 
kairiečių organu, kad nei vie
na - linija neturi monopolijos 
^kaitytis “tikra”, kad tik lei
džiant visoms nuomonėms 
reikštis ir jas rimtai svarstant, 
galima pasiekti tiesą.

Po miestą pasidairius į
New Yorko taksių vairuoto

jai yrą gerai žinomi kaip gar
siai kalbanti, temperamentin
gi, mėgstą užvesti ginčus ■ 
vienu žodžiū — jie gyvas ele
mentas. Kuomet tarybinis po
etas Majakovskis keletas de
šimtmečių atgal lankėsi New 
Yorke, jis sake, kad “Paimti 
taksį New Yorke, reiškia —■ 
užvesti diskusiją kokiu nors 
klausimu su vairuotoju...”

Taksių vairuotojai visame 
pasaulyje, panašiai kaip kir
pėjai ir barų patarnautojai, 
yra žmonės, kurio mėgsta po
kalbius su savo klijentais — 
tokie jau jų amatai, tokiomis 
sąlygomis jie susieina su pub
lika, ir be 
darbas būtų 

Kalbėtis 
apie ką 
kad New Yorko taksyje 
šoferį labai dažnai galite 
tikti žmogų, kuris su jumis 
disktisuos ne tik beisbolę, bet 
ir vėliausios literatūros nau
jienas, apie ffaujus poreiškius 
moderniškoje tapyboje. Mat, 
tarp tūkstančių x New Yorko 
taksi vairuotojų randasi šim
tai tokių, kurie, vairuoja tik 
dalį laiko — o likusį mokinasi nių.jų sueigų lankytojos, 
universitetuose, o kai kurie ne 
tik mokinasi, bet patys dėsto, 
mokina kitus. Taip, taksius 
vairuoja atliekamu laiku keli 
jauni profesoriai, kurie, kad 
išlaikyti šeimas, turi tai dary
ti. Taksius taipgi vairuoja ne
menkas skaičius aktorių, pro
fesinių aktorių, kurie yra Ac
tors Equity nariai, bet vaidina 
teatruose tik laiks nuo laiko. 
Taksius, pagaliau, vairuoja 
nemenkas skaičius vidurinių 
mokyklų mokytojų.

Nestebėtina, kad visokių 
rūšių pokalbius gajite užvesti 
New Yorko taksiuose.

pasikalbėjimų jų 
labai nuobodus.

tai kalbėtis, bet 
kalbėti? Pasirodo, 

kaip 
už-

' na

Laisves Administracija

Norintieji pirkti biznį 
mą ar ūkį, paieškokite progų 
per - Laisvę. ■ Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Domicėlė Tamelię, gyvenusi 
244 15th St., Brooklyne, mirė 

111 j gruodžio 3 d., Long Island 
Hospital. Pašarvota
Funeral koplyčioj, 

netoli 4th Avė.,
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, gruodžio 7 d., 2 
vai., Alyvų kalnelio kapinėse, 
Maspethe.

Velionė paliko nuliūdime 
dukterį Benita Brautigam, su-' 
nu Alexander 
bara Tamelis, 
taną Beniulį.

Šią liūdną 
Duffy’s laidotuvių raštinė te
lefonų.

Velionės Tamelienės 
Antonina Plioraitienė 
tik dviemis dienomis 
čiau, gruodžio ! dieną, 
priepuolis ar liga pasigrobė ir 
antrąją seserį, dar nepalaido
jus pirmosios, šiuos žodžius 
rašant žinių neturėjome. Gal 
apie tai parašys draugai So. 
brooklyniečiai, kurie su jomis 
gal dažniau susitikdavo.

Abi seserys buvo pažangios 
moiterys, dienraščio Laisvės 
skaitytojos ir lietuvių svarbes-

College
Duffy’s 
237 9th St.,

I Riesel sakė teisme: Aš 
Ii dabar esu pilnai aklas 
■ 1
■ | Victoro Rieselio apakinimo 

byla tęsiasi. Bene dramatiš
kiausia bylos diena atėjo pra
eitą pirmadienį, kuomet liudi
ninku buvo pats Victor Riesel. 
Su juodais akiniais ant akių, 
jis pamaži, sargo lydimas, ar
tinosi prie liudininkų suolo.

Teisėjas jo paskui paprašė 
nuimti akinius. Jis tai padarė. 
Prieš stebėtojus atsivėrė liūd
nas vaizdas: vietoje akių, dvi 
acto išdegintos skylės. Teisė
jas jo klausė:

“Ai’ nuo užpuolimo dienos 
visai praradote regėjimą?”

“Taip, aš esu pilnai aklas,” ! 
tyliai atsakė Riesel.

Apkaltintieji, G o n d o Ifo 
Miranti, Domenico Bando ir 
Leo Telvi, atsuko veidus, kad 
nematyti Rieselio.

Paskui Riesel ramiu balsu 
atpasakojo visą tą atsitikimą, 
tą, kuris jau taip gerai žino
mas, nes tiek ir tiek kartų bu
vo aprašytas spaudoje. Bet 
teismui buvo reikalingas tas 
formalumas, girdėti apie 
tikimą iš paties Rieselio 
nos.

Byla tęsiasi — ir gal 
tęs kelias savaites.

EXTRA MONEY

CLEVELAND, OHIO
Apply Employment Office 

9th Floor

Selling . . .
Infant’s Wear
Jewelry 
Gloves
Hosiery
Handbags
Gifts
Books
Glassware
Lingerie
Sportswear
Men’s Furnishings

Pora.
prastas virimas, 
vatiški gyvenimui 
apylinkė Greenwich, 
t inis darbas, puikios 
Šaukite New Yorke-

I

s»

i

I
■<

atsi- 
bur-

užsi-

ir anūkę Bar
tai pgi brolį An-

žinią pranešė

sesutė 
mirė 

anks- 
Koks

ant uosto 
oro, tai 
padaryti, 

keturių

NAUJAS KALĖJIMAS 
JAU GATAVAS

tapo 
naujas Brooklyne 
kurio pastatymas

Antradienį oficiališkai 
atidarytas 
kalėjimas, 
valdžiai kaštavo $11,000,000.
Kalėjimas randasi tarp Boe- 
rum Place ir State St. Tai yra 
tiktai vyrų kalėjįmas, suau
gusių ir nepilnamečių.

Mirė dešimta gaisro au
ka; ieško gaisro 
priežasties

Net trys skirtingos valdiš
kos įstaigos veda tyrihėjimą 
gaisro, kuris padarė nuostolių 
Brooklyno uoste už 15 milijo
nų dolerių ir jau nusinešė de
šimt gyvybių. Keletas sunkiai 
sužbistų randasi ligoninėse ir 
kovoja už gyvybę. Tyrinėjimą 
veda miesto valdžia, F. B. I. 
ir armija. Jei būtų 
mėtomos bombos iš 
tiems nuostoliams 
sako, būtų reikėję
tūkstančių svarų bombų.

T^yrinėtojai jau turi maž
daug susidarę nuomonę, jog 
eksplozija nebuvo pagimdyta 
kokio nors uoste tuo laiku bu- 
busio krovirtio. Spėjama, jog 
uoste tuo laiku ,radosi koks 
nors slaptas krovinys, niekur 
neįregistruotas, susidedantis 
iš pavojingų medžiagų. Bet 
kas ten buvo ir kam jis pri
klausė, tyrinėtojai neturi nė 
mažiausios nuomonės. Gali
mas daiktas, kad su laiku pa
aiškės.

Tuo tarpu uosto apylinkėje 
eina atstatymo darbai ir valy
mas. Pirmiausia nuvalomi 
griuvėsiai ir įdedami išdaužy
ti šiaip nesugadintų pastatų 
langai. O tokių pastatų yra 
šimtai visoje apylinkėje.

Abelnas namų darbas, pa- 
vai ravimas. Pri-

rūmai. Puiki 
Conn. Nuola- 
darbo sąlygos.
RE. 7-6748.

(234-240

HELP WANTED—MALE
Superintendent ir prie pataisymų 

vyras. Keturi namai, iš 50 šeimų. 
Mes ieškome vyro, kuris jvertms 
gerą nuolatini darbą, su puikkWnis 
sąlygomis. Turi būti kantrus. Kreip
kitės asmeniškai, klauskite Mr. 
Zucker, 282 Rodney St., Brooklyn. 
ST. 2-5261. (237-243)

BUSINESS OPPORTUNITIES

LUNCHEONETTE. Busy Corner. 
Location, ideal sandvyich shop — 
low overhead, reasonable rent, good 
lease. Ideal for partners, couples, 
or individuals. Private owner selling 
very reasonable. An opportunity you 
should not overlook. Convince your
self.
1251 Westchester Ave., Bronx, N. Y.

DA. 8-8826
(232-238)

Luncheonette. Mažas, geroj vietoj, 
Queens, L. I. 5 dienų biznis. Parduo
da privatičkas savininkas, sutiksite 
su kaina po pamatymu. Renda $35 
į mėn. Ateikite persitikrinti.

HA. 9-8540.
(236-242)

MACHINERY & EQUIPMENT;!

Cincinatti No. 3 — 24 hydromatic 
Miller, $5,500 — Richmond Universal 
Miller, complete $1,950 — Becker 
Vertical $650 — all equipment in 
A-l—mechanical condition except
ional buys, each and every one. 
Convince yourself.
IV. 5-2804. Uniondale Long Island.

(232-238)

New Yorkas. — ADA, 
panašiai kaip N A AC P, rei
kalauja, kad Johnsonas pa
sitrauktų iš demokratų 
frakcijos vadovybės senate.
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NEW YORKO NUSIKALTĖ
LIS SUIMTAS MILWAUKEJ

Iš Milwaukee, Wis., prane
ša, kad ten, tapo 
Thomas Waldon, 
lis,
tuotais 
nesavų •y

sučiuptas 
newyorkie- 

kuris kaltinamas klas- 
pąrašais 

$23,000.
pasisavinęs

Visiems mūsų Lietuviškleins * 
i Draugams ir Depozitoriams Mes i1 

i £ Linkime Linksmų Kalėdų ir Lai- £į 
: Į mingij Naujų Metų. Taupykite 
, £ savo pinigus gerame, pasitiki- * 
i; maine banke. Mes apdraudžia- 3 > 
f me jūsų taukinius iki $10,000. i 
I HAMILTON FEDERAL i 
4 -SAVINGS & LOAN I

Seno Vinco eilėraščių 
knyga jau surinkta, norime 
ją išleisti lapkričio mėnesį. 
Kurie dar neužsisakėte jps, 
pasiskubinkite. ■ Kaina $1.00.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

’ < ASSOCIATION S
f OF BROOKLYN, N. Y. |
I 413—86th St. (Įsteigta 1889) |
I BE. 8-0800 8

(235-244)

Jei jūs norite parduoti na-1 < 
mą ar biznį, paskelbkite Lais-' < 
vėje, parduosite greit. Už pa- * • 
skelbimą kaina žema. Į <

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

Laisvi (Liberty) Ketvir., Gruodžio (Dec.) 6, 1956
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